
Čelíte nedostatku finančních prostředků pro úhradu daňových 
povinností při opětovném zahájení provozu? Nebo přemýšlíte, jak 
se takovým potížím v budoucnu vyvarovat? Máme pro vás řešení!

Regenerace: Možnosti řešení 
daňových povinností a zavedení 
„chytré“ daňové kanceláře

EXPERIENCE MAKES THE FUTURE



Řešení nedostatku financí prostřednictvím 
posečkání s úhradou daně

Případný dluh vůči finančnímu úřadu vždy 
doporučujeme aktivně řešit, aby nedošlo 
k exekuci ze strany správce daně.

Jednou z možností je posečkání daně. U řady 
firem totiž došlo vlivem vládních opatření 
v souvislosti s koronavirovou pandemií 
ke značnému snížení příjmů. V některých 
případech tak nemusí finanční prostředky na 
úhradu daně stačit, případně by úhrada daně 
mohla mít dalekosáhlé podnikatelské důsledky.

Pokud se v obdobné situaci nacházíte i vy, 
doporučujeme požádat o tzv. posečkání daně, 
neboli odklad či splátkový kalendář. V takovém 
případě nemusíte hradit úrok z prodlení ve výši 
14 % + repo sazba, ale pouze úrok z posečkané 
částky ve výši 7 % + repo sazba. Tento úrok lze 
navíc i částečně prominout.

Odlišné nastavení pravidelných 
periodických záloh a zpětné uplatnění 
daňové ztráty

Správce daně může v odůvodněných případech 
stanovit odlišnou výši periodických záloh, 
případně zálohy i zcela zrušit, a to za celé 
zdaňovací období i zpětně. V případech, kdy 
například příjmy nedosahují výše, podle jaké 
byly nastaveny zálohy z předchozích období, je 
tak možné touto cestou docílit jejich snížení.

Od 1. července 2020 je také možné uplatnit 
daňovou ztrátu nejen v pěti zdaňovacích 
obdobích bezprostředně následujících po 
období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 
ale nově také ve dvou zdaňovacích obdobích 
bezprostředně předcházejících, a to až do 
výše 30 mil. Kč. Zároveň lze nově uplatnit 
i „očekávanou“ daňovou ztrátu.

Obě uvedené možnosti mohou zlepšit situaci 
z pohledu cash-flow.

Prevence a zvýšení efektivity 
prostřednictvím „chytré“ daňové 
kanceláře

Poslední měsíce ukázaly, že řada společností 
nevyužívá všech elektronických možností, 
které česká legislativa nabízí. Proto jsme pro 
vás připravili workshop, prostřednictvím 
kterého posuneme vaši firmu do doby digitální 
– pomůžeme vám zavést „chytrou“ daňovou 
kancelář, díky které zrychlíte související procesy 
a ušetříte na nákladech.

Vizí tohoto workshopu (šitého na míru každému 
klientovi) je nastavit interní postupy takovým 
způsobem, aby bylo možné spravovat nejen 
daňové, ale i další firemní záležitosti efektivně, 
kdykoliv a odkudkoliv.

Workshop se skládá z několika tematických 
částí. V rámci části eKomunikace vás 
například naučíme jak být v kontaktu s úřady 
prostřednictvím daňové informační schránky. 
Ta umožňuje sledovat platby, nedoplatky, 
přeplatky či termíny pro daňová přiznání, čímž 
dosáhnete mimo jiné minimalizace sankcí 
i efektivnějšího cash-flow. Novela daňového 
řádu účinná od ledna 2021 pak se zavedením 
portálu „MOJE daně“ rozšíří možnosti institutu 
daňové informační schránky a nově bude 
jejím prostřednictvím možné získávat vybrané 
informace z osobního daňového účtu, ale 
i uskutečňovat předvyplněná podání. Zároveň 
vás naučíme jak efektivně využívat datovou 
schránku a zjednodušit tak komunikaci s úřady 
i obchodními partnery.
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Cílem části eCompliance je zabránit 
možnosti uvalení sankcí ze strany finanční 
správy prostřednictvím nastavení procesů 
v souladu s daňovými předpisy, zejména 
v oblasti elektronické evidence tržeb, kontroly 
obchodních partnerů či přípravy daňových 
tvrzení a jiných dokumentů.

Program eVzdělávání slouží k vytvoření 
systému kurzů a elearningů pro zaměstnance, 
který šetří náklady a přispívá ke zvýšení 
flexibility a efektivity. Program eÚčetní pak 

obsahuje praktické nástroje na vystavování 
a zpracovávání příchozích faktur (s možností 
robotizace), online schvalování a elektronickou 
archivaci.

Poslední měsíce také ukázaly nezbytnost 
správného nastavení interních procesů pro 
home office, elektronického uzavírání smluv či 
volby vhodného elektronického podpisu a jeho 
efektivního využití. Na tuto problematiku se 
zaměřuje část ePráce.

Obraťte se na nás. S námi si poradíte i s těmi 
nejnáročnějšími podnikatelskými výzvami!


